
  مديرية العامة للصحةال 

 ظات:فوحالم

 مذكرة رقم       بيروت في :

 بتغليف ونقل الجثث البشرية المشتبهة أو المؤكدة  اإلرشادات الخاصةحول 

  2019بفيروس كورونا المستجد إصابتها 

 

ينتقل بالتعرض لسوائل الجسم المعدية من  ، وبعد موت االنسانيعيش يعتمد على الخاليا الحية لكي  2019ان فيروس كورونا المستجد 

 (.حسب منظمة الصحة العالميةساعة  48يبقى حياً لفترة قد تمتد لساعات )المدة ال تتجاوز  الجثمان أثناء تجهيز وغسيل خالل تناثر الرذاذ

 كفينعملية ت أثناءالخطوات التالية  اتباع اال أنه يجبحاجة إلجراءات دفن استثنائية من ناحية عمق القبر  أي ال توجد أنه وتجدر االشارة

 :الدفن والعزاء وخالل مراسيم   2019إصابتها بفيروس كورونا المستجد  ةمؤكدالأو  ةمشتبهتجهيز ونقل الجثث الو

 عملية التكفين -1

  غسيل:ت اذا كانت العملية ال تتطلب 

 تجهيز وتكفين الجثمان.قيات أثتاء التنبه لعدم التعرض لسوائل المتوفي وحسن استعمال الوا -

 . القفازات مرة واحدة فقط والتخلص منها بشكل صحيحالكمامة واستخدام  -

 غسيل: ت اذا كانت العملية  تتطلب 

 قبل االحتكاك بجسم المتوفي, يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية التي تتكون من:  -

  لذراعينارداء عازل يغطي كامل الجسم مع  

 نظارات واقية (Eye Goggle) ( أو قناع للوجهFace Shield) 

 ( كمامةMask N95) 

  قفازات 

 الجثة ونقل تجهيزأثناء   -2

 

 .محكم االغالقعازل يكي الجثة فورا في كيس بالست تغليف -

 تنظيف االسطح والمعدات بالماء والصابون الزالة التلوث من بقايا الدم أو سوائل الجسم باستعمال فوط  ذات االستعمال األحادي. -

   بواسطة المواد المعقمة )الكلور مثالً(. الخارجية لألكياس التي توضع فيها الجثة سطحاأل ،،األدوات المستعملة تعقيم األسطح -

 .بما فيها سيارة النقل في حال التماس المباشر مع الجثة تطهير المعدات المستخدمة -

 .التخلص من النفايات بطريقة امنة -

  : نزع معدات الوقاية الشخصية -

 والتخلص منها )حسب الترتيب الصحيح( نبغي نزع معدات الوقاية الشخصية فور االنتهاء من العملية بحذر ي. 

  بالماء والصابون بعد نزع معدات الوقاية الشخصية.ثانية  20ولمدة ال تقل عن  فوراً  اليدين غسليجب 

 



 

 تنظيف وتطهير األيدي جيداً في الحاالت التالية: -

  مادة ملوثةبعد مسح أي سطح أو 

 بعد نزع القفازات 

 عملية نقل الجثة والدفن بعد 

 نقل الجثمان من المغسل الى المقبرة مباشرة -

 

 : والعزاء مراسيم الدفنأثناء  -3

 .جثمان الميتعدم لمس  -

 .واالحتضان والتقبيل عدم المصافحةب قدر االمكان وااللتزام  تجنب التجمعات -

، مع ضرورة استخدام كمامات )متر واحدعلى األقل(اقتصار إجراءات العزاء على أعداد محدودة وترك مسافة بين األشخاص  -

 ومطهر يدين.

 .تقليل عدد المشاركين في العزاء -

 .بعد تقديم واجب التعزية فورا مكان العزاء مغادرة -

 المراجع:

 (COVID-19: Guidelines on Dead Body Management March 2020وزارة الصحة الهندية ) -

https://www.mohfw.gov.in/1584423700568_COVID19GuidelinesonDeadbodymanagement.pdf  

مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون ة من العدوى ومكافحتها للعاملين في أسئلة وأجوبة بشأن الوقاي -منظمة الصحة العالمية  -

 .تأكدت إصابتهم بهايُشتبه في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد أو الذين الرعاية إلى المرضى الذين 

-on-a-public/q-for-2019/advice-coronavirus-diseases/novelhttps://www.who.int/ar/emergencies/

-or-suspected-with-patients-for-caring-workers-care-health-for-control-and-prevention-infection

ncov-2019-confirmed 

 

 العامة مدير عام وزارة الصحة

 وليد عمـا رد.                                 يبلــــغ:

 مصلحة الطب الوقائي 

 رؤساء المصالح / طبابات األقضية       

 برنامج الترصد الوبائي 

 المستشفيات الحكومية 

 نقابة المستشفيات الخاصة 

 نقابة التمريض 

 الموقع االلكتروني لوزارة الصحة العامة 

 المحفوظات 

https://www.mohfw.gov.in/1584423700568_COVID19GuidelinesonDeadbodymanagement.pdf-
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov

